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ঞ্চিফং িযচ্ছেদ 

 

দিিচ্ছণশ্বচ্ছয শ্রীযাভকষৃ্ণ -- পরািযণীজূা ও িফদযানু্দচ্ছযয মাত্রা 

 

[দিিচ্ছণশ্বচ্ছয শ্রীযাভকষৃ্ণ, যাখার (স্বাভী ব্রহ্মানন্দ), ধয, িয (স্বাভী তুযীয়ানন্দ) প্রবৃিত বক্তচ্ছে ] 

 

        ঠাকুয শ্রীযাভকৃষ্ণ শআ ূফবিযিচত ঘচ্ছয ফিয়া অচ্ছছন; শফরা ১১টা আয়াচ্ছছ। যাখার, ভাস্টায প্রবৃিত 

বচ্ছক্তযা শআ ঘচ্ছয ঈিিত অচ্ছছন। গত যাচ্ছত্র ৺পরািযণী কারীূজা আয়া িগয়াচ্ছছ; শআ ঈৎফ ঈরচ্ছি 

নাটভিন্দচ্ছয শল যািত্র আচ্ছত মাত্রা আয়াচ্ছছ -- িফদযানু্দচ্ছযয মাত্রা। শ্রীযাভকৃষ্ণ কাচ্ছর ভিন্দচ্ছয ভাচ্ছক দবন কিযচ্ছত 

িগয়া একটু মাত্রাও শুিনয়াচ্ছছন। মাত্রাওয়ারা স্নানাচ্ছে ঠাকুয শ্রীযাভকৃষ্ণচ্ছক দবন কিযচ্ছত অিয়াচ্ছছন। 

 

        অজ িনফায, ১২আ জ্জযষ্ঠ (১২৯১), ২৪শ শভ, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, ভাফযা। 

 

        শম শগৌযফণব শছাকযািট িফদযা ািজয়ািছচ্ছরন িতিন ুন্দয িবনয় কিযয়ািছচ্ছরন। শ্রীযাভকৃষ্ণ তাঁায িত 

অনচ্ছন্দ চ্ছনক ইশ্বযীয় কথা কিচ্ছতচ্ছছন। বচ্ছক্তযা অগ্রচ্ছয িত ভস্ত শুিনচ্ছতচ্ছছন। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ (িফদযা িবচ্ছনতায প্রিত) -- শতাভায িবনয়িট শফ চ্ছয়চ্ছছ। মিদ শকঈ গাআচ্ছত, ফাজাচ্ছত, 

নাচচ্ছত, িক একটা শকান িফদযাচ্ছত বার য়, শ মিদ শচষ্টা কচ্ছয, ীঘ্রআ ইশ্বযরাব কযচ্ছত াচ্ছয। 

 

[মাত্রাওয়ারাচ্ছক ও চানচ্ছকয িাআিদগচ্ছক িিা -- বযা শমাগ; ‚ভতুৃয স্মযণ কয” ] 

 

        ‚অয শতাভাযা শমভন চ্ছনক বযা কচ্ছয গাআচ্ছত, ফাজাচ্ছত ফা নাচচ্ছত িখ, শআরূ ইশ্বচ্ছযচ্ছত ভচ্ছনয শমাগ 

বযা কযচ্ছত য়; জূা, জ, ধযান -- এ-ফ িনয়িভত বযা কযচ্ছত য়।
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        ‚শতাভায িক িফফা চ্ছয়চ্ছছ? শছচ্ছরুচ্ছর?‛ 

 

        িফদযা -- অজ্ঞা একিট কনযা গত; অযও একিট োন চ্ছয়চ্ছছ। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- এয ভচ্ছধয র, শগর! শতাভায এআ কভ ফয়। ফচ্ছর – ‘াঁজ কাচ্ছর বাতায ভ’শরা কাদঁফ কত 

যাত’। (কচ্ছরয ায) 

 

        ‚ংাচ্ছয ুখ শতা শদচ্ছখছ! শমভন অভড়া, শকফর অঁিট অয চাভড়া। শখচ্ছর য় ভরূর। 

 

        ‚মাত্রাওয়ারায কাজ কযছ তা শফ। িকন্তু ফড় মন্ত্রণা। এখন কভ ফয়, তাআ শগারগার শচাযা। তাযয ফ 

তুফচ্ছড় মাচ্ছফ। মাত্রাওয়ারাযা প্রায় ওআযকভআ য়। গার শতাফড়া, শট শভাটা, াচ্ছত তাগা। (কচ্ছরয ায) 

 

        ‚অিভ শকন িফদযানু্দয শুনরাভ? শদখরাভ -- তার, ভান, গান শফ। তাযয ভা শদিখচ্ছয় িদচ্ছরন শম 

নাযায়ণআ এআ মাত্রাওয়ারাচ্ছদয রূ ধাযণ কচ্ছয মাত্রা কযচ্ছছন।‛ 

                                                 
১
 বযাচ্ছমাচ্ছগন তচ্ছতা ভািভোপ্তুং ধনঞ্জয়।                                                                             [গীতা, ১২।৯] 
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        িফদযা -- অজ্ঞা, কাভ অয কাভনা তপাত িক? 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- কাভ শমন গাচ্ছছয ভূর, কাভনা শমন ডারারা। 

 

        ‚এআ কাভ, শরাধ, শরাব আতযািদ ছয় িযু এচ্ছকফাচ্ছয শতা মাচ্ছফ না; তাআ ইশ্বচ্ছযয িদচ্ছক শভাড় িপিযচ্ছয় িদচ্ছত 

চ্ছফ। মিদ কাভনা কযচ্ছত য়, শরাব কযচ্ছত য়, তচ্ছফ ইশ্বচ্ছয বিক্ত কাভনা কযচ্ছত য়, অয তাঁচ্ছক াফায শরাব 

কযচ্ছত য়। মিদ ভদ থবাৎ ভত্ততা কযচ্ছত য়, ংকায কযচ্ছত য়, তাচ্ছর অিভ ইশ্বচ্ছযয দা, ইশ্বচ্ছযয োন 

এআ ফচ্ছর ভত্ততা, ংকায কযচ্ছত য়। 

 

        ‚ফ ভন তাঁচ্ছক না িদচ্ছর তাঁচ্ছক দবন য় না।‛ 

 

[শবাগাচ্ছে শমাগ -- ভ্রাতৃচ্ছস্ন ও ংায ] 

 

        ‚কািভনী-কাঞ্চচ্ছন ভচ্ছনয ফাচ্ছজ খযচ য়। এআ শদখ না, শছচ্ছরচ্ছভচ্ছয় চ্ছয়চ্ছছ, মাত্রা কযা চ্ছে -- এআ ফ নানা 

কাচ্ছজ ইশ্বচ্ছযচ্ছত ভচ্ছনয শমাগ য় না। 

 

        ‚শবাগ থাকচ্ছরআ শমাগ কচ্ছভ মায়। শবাগ থাকচ্ছরআ অফায জ্বারা। শ্রীভদ্ভাগফচ্ছত অচ্ছছ -- ফধূত িচরচ্ছক 

চিি গুরুয ভচ্ছধয একজন কচ্ছযিছর। িচচ্ছরয ভচু্ছখ ভাছ িছর, তাআ াজায কাক তাচ্ছক িঘচ্ছয শপরচ্ছর, শমিদচ্ছক িচর 

ভাছ ভচু্ছখ মায় শআ িদচ্ছক কাকগুচ্ছরা শছচ্ছন শছচ্ছন কা কা কযচ্ছত মায়। মখন িচচ্ছরয ভখু শথচ্ছক ভাছটা অিন 

ঠাৎ চ্ছড় শগর তখন মত কাক ভাচ্ছছয িদচ্ছক শগর, িচচ্ছরয িদচ্ছক অয শগর না।
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        ‚ভাছ থবাৎ শবাচ্ছগয ফস্তু। কাকগুচ্ছরা বাফনা িচো। শমখাচ্ছন শবাগ শখাচ্ছনআ বাফনা িচো; শবাগ তযাগ চ্ছয় 

শগচ্ছরআ ািে। 

 

        ‚অফায শদখ, থব-আ অফায নথব য়। শতাভযা বাআ বাআ শফ অছ, িকন্তু বাআচ্ছয় বাআচ্ছয় িচ্ছয িনচ্ছয় শগার 

য়। কুকুযযা গা চাটাচািট কযচ্ছছ, যস্পয শফ বাফ। িকন্তু গৃি মিদ বাত দুিট শপচ্ছর শদয় তাচ্ছর যস্পয 

কাভড়াকাভিড় কযচ্ছফ। 

 

        ‚ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ এখাচ্ছন অচ্ছফ। (ভাস্টায প্রবৃিতচ্ছক শদখাআয়া) এযঁা অচ্ছন। যিফফায িকম্বা নয ছুিটচ্ছত 

অচ্ছন।‛ 

 

        িফদযা -- অভাচ্ছদয যিফফায িতন ভা। শ্রাফণ, বাদ্র অয শৌল -- ফলবা অয ধান কাটায ভয়। অজ্ঞা, 

অনায কাচ্ছছ অফ শ শতা অভাচ্ছদয বাগয। 

 

        ‚দিিচ্ছণশ্বচ্ছয অফায ভয় দুজচ্ছনয কথা শুচ্ছনিছরাভ -- অনায অয জ্ঞানাণবচ্ছফয।‛ 

 

                                                 
২
 ািভলং কুযযং জঘ্নুফবিরচ্ছনাঽচ্ছনয িনযািভলাঃ 

  তদািভলং িযতযজয  ুখং ভিফন্দত।।                                                                [শ্রীভদ্ভাগফত, ১১/৯/২] 
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        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- বাআচ্ছদয চ্ছে িভর চ্ছয় থাকচ্ছফ। িভর থাকচ্ছরআ শদখচ্ছত শুনচ্ছত ফ বার। মাত্রাচ্ছত শদখ নাআ? 

চাযজন গান গাআচ্ছতচ্ছছ িকন্তু প্রচ্ছতযচ্ছক মিদ িবন্ন যু ধচ্ছয, তাচ্ছর মাত্রা শবচ্ছঙ মায়। 

 

        িফদযা -- জাচ্ছরয িনচ্ছচ চ্ছনক ািখ চ্ছড়চ্ছছ, মিদ একচ্ছে শচষ্টা কচ্ছয একিদচ্ছক জারটা িনচ্ছয় মায় তাচ্ছর 

চ্ছনকটা যিা য়। িকন্তু নানািদচ্ছক মিদ নানান ািখ ঈড়ফায শচষ্টা কচ্ছয তাচ্ছর য় না। 

 

        ‚মাত্রাচ্ছতও শদখা মায় ভাথায় করী শযচ্ছখচ্ছছ থচ নাচচ্ছছ।‛ 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- ংায কযচ্ছফ, থচ ভাথায করী িঠক যাখচ্ছফ, থবাৎ ইশ্বচ্ছযয িদচ্ছক ভন িঠক যাখচ্ছফ। 

 

        ‚অিভ চানচ্ছক ল্টচ্ছনয িাআিদগচ্ছক ফচ্ছরিছরাভ, শতাভযা ংাচ্ছযয কাজ কযচ্ছফ, িকন্তু কাররূ (ভৃতুযরূ) 

শঢঁিক াচ্ছত ড়চ্ছফ, এিট হুঁ শযচ্ছখা। 

 

        ‚ও-শদচ্ছ ছুচ্ছতাযচ্ছদয শভচ্ছয়যা শঢঁিক িদচ্ছয় িচঁচ্ছড় কাঁচ্ছড়। একজন া িদচ্ছয় শঢঁিক শটচ্ছ, অয-একজন শনচ্ছড় 

শচচ্ছড় শদয়। শ হুঁ যাচ্ছখ মাচ্ছত শঢঁিকয ভুলরটা াচ্ছতয ঈয না চ্ছড়। এিদচ্ছক শছচ্ছরচ্ছক ভাআ শদয়, অয-একাচ্ছত 

িবচ্ছজ ধান শখারায় শবচ্ছজ রয়। অফায খচ্ছেচ্ছযয চ্ছে কথা চ্ছে, ‘শতাভায কাচ্ছছ এত ফাকী াওনা অচ্ছছ িদচ্ছয় 

শমও।’ 

 

        ‚ইশ্বচ্ছযচ্ছত ভন শযচ্ছখ শতভিন ংাচ্ছয নানা কাজ কযচ্ছত ায। িকন্তু বযা চাআ; অয হুঁিয়ায ওয়া চাআ; 

তচ্ছফ দুিদচ্ছক যাখা য়।‛ 

 

[অত্মদবন ফা ইশ্বযদবচ্ছনয ঈায় -- াধুে -- NOT SCIENCE] 

 

        িফদযা -- অজ্ঞা, অত্মা শম শদ শথচ্ছক ৃথক তায প্রভাণ িক? 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- প্রভাণ? ইশ্বযচ্ছক শদখা মায়; তযা কযচ্ছর তাঁয কৃায় ইশ্বযদবন য়। ঋিলযা অত্মায 

ািাৎকায কচ্ছযিছচ্ছরন। াচ্ছয়ন স এ ইশ্বযতত্ত্ব জানা মায় না, তাচ্ছত শকফর এটায চ্ছে ওটা িভাচ্ছর এআ য়; অয 

ওটায চ্ছে এটা িভাচ্ছর এআ য় -- এআ ফ আিনদ্রয়গ্রায িজিনচ্ছয খফয াওয়া মায়। 

 

        ‚তাআ এ-ফুিিয দ্বাযা এ-ফ ফুঝা মায় না। াধুে কযচ্ছত য়। জ্ফচ্ছদযয চ্ছে শফড়াচ্ছত শফড়াচ্ছত নাড়ী শটা 

শখা মায়।‛ 

 

        িফদযা -- অজ্ঞা, এআফায ফচু্ছঝিছ। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- তযা চাআ, তচ্ছফ ফস্তুরাব চ্ছফ। াচ্ছেয শলাক ভুখি কযচ্ছরও িকছ ুচ্ছফ না। ‚িিি িিি‛ 

ভুচ্ছখ ফরচ্ছর শনা য় না। িিি শখচ্ছত য়। 

 

        ‚ইশ্বযদবচ্ছনয কথা শরাকচ্ছক শফাঝাচ্ছনা মায় না। াঁচ ফৎচ্ছযয ফারকচ্ছক স্বাভী-েীয িভরচ্ছনয অনচ্ছন্দয কথা 

শফাঝাচ্ছনা মায় না।‛ 
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        িফদযা (শ্রীযাভকচৃ্ছষ্ণয প্রিত) -- অচ্ছজ্ঞ, অত্মদবন িক ঈাচ্ছয় চ্ছত াচ্ছয? 

 

 [যাখাচ্ছরয প্রিত শ্রীযাভকচৃ্ছষ্ণয শগাারবাফ ] 

 

        এআ ভচ্ছয় যাখার ঘচ্ছযয ভচ্ছধয অায কিযচ্ছত ফিচ্ছতচ্ছছন। িকন্তু চ্ছনচ্ছক ঘচ্ছয অচ্ছছন ফিরয়া আতস্তত 

কিযচ্ছতচ্ছছন। ঠাকযু অজকার যাখারচ্ছক শগাাচ্ছরয বাচ্ছফ ারন কিযচ্ছতচ্ছছন; িঠক শমভন মচ্ছাদায ফাৎরযবাফ। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ (যাখাচ্ছরয প্রিত) -- খা না শয! এযা না য় ঈচ্ছঠ দাড়ঁাক্ ! (একজন বক্তপ্রিত) যাখাচ্ছরয জনয 

ফযপ যাচ্ছখা। (যাখাচ্ছরয প্রিত) ফনহুগির তুআ অফায মািফ। শযৌচ্ছদ্র মািন। 

 

        যাখার অায কিযচ্ছত ফিচ্ছরন। ঠাকুয অফায িফদযা িবচ্ছনতা মাত্রাওয়ারা শছাকযািটয চ্ছে কথা 

কিচ্ছতচ্ছছন। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ (িফদযায প্রিত) -- শতাভযা কচ্ছর ঠাকুযফািড়চ্ছত প্রাদ শচ্ছর না শকন? এখাচ্ছন শখচ্ছরআ ত। 

 

       িফদযা -- অজ্ঞা, ফাআচ্ছয়য ভত শতা ভান নয়, তাআ অরাদা যান্নাফাড়া চ্ছে। কচ্ছর িতিথারায় শখচ্ছত 

চায় না। 

 

        যাখার খাআচ্ছত ফিয়াচ্ছছন। ঠাকুয বক্তচ্ছে ফাযান্দায় ফিয়া অফায কথা কিচ্ছতচ্ছছন। 


